งานวิจัย
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เครือข่ายวิจัยและศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติ เป็นยุทธศาสตร์ด้านวิจัย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการแพทย์
ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยมีแผนกลยุทธ์ด้วยการส่งเสริมเครือข่ายวิจัยนานาชาติและผลลัพธ์ และบริหารจัดการเวลา
ตามพันธกิจ โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญพร้อมตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้

การส่งเสริมเครือข่ายวิจัยนานาชาติและผลลัพธ์

คณะฯ วิเคราะห์ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ จัดล�ำดับหัวข้อเรื่องวิจัยที่คณะฯ มีความสามารถผลักดันให้เป็น
เครือข่ายวิจัยนานาชาติได้ 17 ด้าน และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับคณะฯ ชาติ และนานาชาติกับสถาบันทาง
การแพทย์ชั้นน�ำระดับโลก ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อท�ำให้การวิจัยทางการแพทย์ของคณะฯ มีความเข้มแข็ง สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอก
(ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ 241 โครงการ และเงินทุนวิจัยภายนอกจ�ำนวน 155 ล้านบาท
โดยมีโครงการที่เสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศจ�ำนวน 60 โครงการ) และผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชั้นน�ำระดับนานาชาติและน�ำไปอ้างอิง ปัจจุบันมีเครือข่ายวิจัยนานาชาติจ�ำนวน 19 เครือข่าย เช่น Institute of Personalized
Genomics and Gene Therapy (IPGG), Nanotech-Mahidol Center of Excellence in nanotechnology for Cancer Diagnosis
and Treatment, Therapeutic Protein and Antibody Production and Engineering, Medical Proteomic Research Center,
Dengue Research Center, Stem Cell Research Center, Thalassemia, Infectious Disease Research Center, Pediatric AIDS
Research Center, SI-SCG Elderly Care, SI-NECTEC Lab on a Chip Research Center เป็นต้น ตัวอย่างผลงานของเครือข่ายวิจัย
ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะฯในระดับโลก คือ การผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาเป็นครั้งแรกของไทย จากเครือข่ายวิจัย
Therapeutic Protein and Antibody Production and Engineering

การสนับสนุนงานวิจัยแบบครบวงจร

คณะฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง หรือ Siriraj Core Research facility Center (SiCRF) เปิดให้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของงานวิจัยในปี 2557 จ�ำนวน 3 ศูนย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 5 อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น 10 และตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12 สถิติการเข้าใช้ จ�ำนวน 4,275 ครั้ง และจัดอบรมการใช้เครื่องมือ 32 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจ�ำนวน 850 คน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพื้นที่ภายในอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) เพื่อ
ใช้ส�ำหรับด�ำเนินการวิจัย จัดประชุม ฝึกอบรมด้านต่างๆ และสนับสนุนห้องพักส�ำหรับนักวิจัย
จัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น อบรมพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ส�ำหรับหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต โครงการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการวิจัย (Laboratory Research Safety Project)
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มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการก�ำกับดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ ให้มีการด�ำเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐาน มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มีการให้บริการพ่นฆ่าเชื้อและตรวจปริมาณเชื้อในอากาศ ห้องปฏิบัติการ
วิจัย การรวบรวม/รายงานการจดแจ้งเชื้อโรค (แบบ จจ. ช.1) ของคณะฯ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยคลังเนื้อเยื่อ โดย
ในปีงบประมาณ 2557 นี้มีโครงการที่เข้าร่วม จ�ำนวน 4 โครงการ โดยมีตัวอย่างที่จัดเก็บกว่า 3,000 ตัวอย่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความภาษาอังกฤษทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ วิธีการ
จัดเตรียมบทความเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารต่างๆ ในระดับนานาชาติ จัดประชุมแสดงศักยภาพการวิจัยของคณะฯ กับผู้บริหาร
แหล่งทุนวิจัยระดับชาติร่วมกับผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มาเยี่ยมและบรรยายแก่คณะกรรมการประจ�ำคณะฯ
เรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยของ สวรส. และระดับนานาชาติ ได้แก่ Thailand - Canada Research Collaboration in Medicine
and Health System โดยมีการประชุม 2 ครั้งร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศแคนาดา และ Dr. Alain Beaudet ประธานฯ
ของสถาบัน Canadian Institutes of Health Research (CIHR) เมื่อเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน

ด้านทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

คณะฯ ให้การสนับสนุนการวิจัยภายในคณะฯ ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 26.6 ล้านบาท แก่โครงการใหม่ทั้งหมด
163 โครงการ และมีผลงานตีพิมพ์จากโครงการที่ได้รับทุนภายในคณะฯ จ�ำนวน 63 เรื่อง นอกจากนี้คณะฯ สนับสนุนบุคลากรวิจัย
เพื่อช่วยอาจารย์/นักวิจัยภายในคณะฯ ให้อาจารย์สามารถมีเวลาด�ำเนินงานวิจัยมากยิ่งขึ้นโดยเข้าร่วมโครงการในฐานะอาจารย์นักวิจัย
หรือรับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยประเภทต่างๆ ได้แก่ แพทย์ช่วยวิจัย ผู้ช่วยวิจัย (ระดับปริญญาโทหรือเอก) นักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่วิจัย
(ระดับปริญญาตรี) จ�ำนวน 53 คน สร้างผลงานตีพิมพ์ได้ 53 เรื่อง
เพื่อให้มีการน�ำผลผลิตวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คณะฯ ยังสนับสนุนการจดสิทธิบัตร 4 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง และลิขสิทธิ์
2 เรื่อง จัดให้มีช่องทางการส่งนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษตรวจแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมการสนับสนุนค่าตรวจและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
รวมทั้งให้รางวัลผลงานตีพิมพ์กับอาจารย์นักวิจัย นอกจากนี้ได้น�ำผลผลิตวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายที่ร้านฉลาดคิด by Siriraj
มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 5.42 ล้านบาท
คณะฯ น�ำความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงานในคณะฯ ไปใช้ประโยชน์โดยการให้บริการ
วิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวน 9 โครงการ คือ โครงการบริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจร่างกายแรงงานไทยไปต่างประเทศ โครงการผลิตชุดแอนติซีร่าส�ำหรับตรวจ HLA-Class I โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก
ศิริราช โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช โครงการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา โครงการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช โครงการ
จัดการงานวิจัย โครงการให้บริการเทคโนโลยีโสตทัศน์ วัสดุและผลิตสื่อ มีรายได้สูงกว่า 146 ล้านบาท

รางวัลต่างๆ ที่อาจารย์ภายในคณะฯ ได้รับ

- ทุน NSTDA Chair Professor ประจ�ำปี 2556 สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 20 ล้านบาทให้กับ ศ.ดร. วันเพ็ญ ชัยค�ำภา
และทีมวิจัย จากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านโรคติดเชื้อชนิด
เฉียบพลันและเรื้อรัง ระยะเวลา 5 ปี เพื่อท�ำการวิจัยผลิตแอนติบอดีส�ำหรับรักษาโรคตับอักเสบชนิดซีเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งตับแข็ง
หรือตับวาย โรคจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกและโรคภูมิแพ้
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่
Specific B-cell Epitope of per a 1: A Major American Cockroach (Periplaneta americana) and Anatomical Localization
และ Polymorphisms of IL-18 Gene allergic Thai Patients with Allergic Rhinitis caused by House Dust Mite allergy
โดย รศ.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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- รางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การผลิตแอนติบอดีส�ำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี โดย
ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยค�ำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา และ 2) การศึกษาฤทธิ์ของ cyclin D1-CDK4 ในขบวนการตอบสนองหลังจาก
เกิดการท�ำลายของ DNA โดย อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา
- รางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ให้มีก�ำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไปและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน ได้แก่ อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชา
เภสัชวิทยา จากการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2556
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและน�ำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง Preventive effects of sunscreen with anti-inflammatory and anti-oxidant properties to UVA
and UVB exposure: A Histological Study โดย พญ.อังคณา สถาวรวงค์ ภาควิชาตจวิทยา รางวัลน�ำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 2 เรื่อง
คือ A pilot study of scalp micropigmentation tattoo for treatment of Female Androgenetic Alopecia โดย พญ.กมลวรรณ
พงษ์ปริตร ภาควิชาตจวิทยา และ Facial sebum secretion and facial skin type in Tropical Asian population โดย พญ.กมลวรรณ
พงษ์ปริตร ภาควิชาตจวิทยา
- รางวัล The International Society of Hair Restoration Surgery Recognizes จาก International Society of Hair
Restoration Surgery 21st Annual Scientific Meeting ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ A Pilot study, ealuator
blind-results of scalp micropigmentation tattoo for treatment of female pattern hair loss โดย ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชา
ตจวิทยา
- รางวัล R2R Award 2014 จ�ำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ รางวัล Lean R2R Award 2014: 1. ผลงานวิจัยเรื่อง ลดค่าใช้จ่าย
ได้ด้วย Cost Modeling: ADM case: Automated dispensing machine จากฝ่ายเภสัชกรรม 2. ผลงานวิจัยเรื่อง Cost
containment of a reimbursement restriction of non-essential drugs prescribing at Siriraj hospital จากฝ่ายเภสัชกรรมและ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3. ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการบริหารออกซิเจนความเข้มข้นต�่ำผ่านทางท่อพลาสติกทางจมูกเปรียบเทียบกับการไม่
ให้ต่อมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วน จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ
ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 4. ผลงานวิจัยเรื่อง A Normal Reference of Bone Mineral Density (BMD) measured by Dual
Energy X-ray Absorptiometry in Healthy Thai Children and Adolescents Aged 5-18 Years: A New Reference for Southeast
Asian Populations จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และสถานส่งเสริมการวิจัย 5. ผลงานวิจัยเรื่อง อัตราความส�ำเร็จของการเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ก่อนรับการตรวจสแกนทั้งตัวด้วยไอโอดีน-1.1 โดยการหยุดฮอร์โมนไทร็อกซิน 3 สัปดาห์ จากภาควิชา
รังสีวิทยา 6. ผลงานวิจัยเรื่อง A Comparison of the Party Balloon assisted Valsalva with Conventional Valsalva maneuver
in diagnosis of superficial venous valvular reflux of lower limb. จากภาควิชาศัลยศาสตร์ 7. ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับระดับ
ความเป็นกรดของปัสสาวะมีความจ�ำเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพื่อหาระดับแคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีที่มี
crystal ในปัสสาวะ จากภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 8. ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของเพดานเทียม
2 ชนิดในทารกปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียว จากงานทันตกรรม 9. ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบค่าอัตราการบีบตัวของ
กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายด้วยโปรแกรมประมวลผลของ 2 บริษัทที่แตกต่างกัน โดยเทคนิคการตรวจแบบ equilibrium cardiac gated
blood pool จากภาควิชารังสีวิทยา 10. ผลงานวิจัยเรื่อง Factors predicting pathologic significance among women with atypical
glandular cells on liquid-based cytology จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
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ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ : Key performance indicator
ผลงานตีพิมพ์
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ�ำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1/2557 : Success story telling ณ ห้องประชุม 101
ตึก SiMR ชั้น 1

Activity for R2R experience sharing No. 1/2014 on “the Success of Storytelling” was held at the meeting
room 101, 1 floor of SiMR building.
st

January 2014

Dr.Jeffrey Robens วิทยากร
Dr.Jeffrey Robens, the speaker

วิทยากร เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทความวิจัย
Q&A about research publication

บรรยากาศการบรรยายโดยวิทยากร
Atmosphere of the event

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของเหล่าคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ
Activities of faculty members and staffs in the event

- รางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การผลิ ต แอนติ บ อดี ส� ำ หรั บ รั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี แ ละ
การสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ
ชัยค�ำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา

2. การศึกษาฤทธิ์ของ cyclin D1-CDK4 ในขบวนการตอบสนองหลังจาก
เกิดการท�ำลายของ DNA โดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา

- ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ที่ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences
จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 ซึ่งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ�ำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
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ประชุมกลุ่มเครือข่ายวิจัย Cancer Nanomedicine
Research network meeting, Cancer Nanomedicine

ประชุมกลุ่มเครือข่ายวิจัย Diabetes Mellitus
Research network meeting, Diabetes Mellitus

การประชุมความร่วมมือทางการวิจัย Thailand
- Canada Research Collaboration in Medicine and Health System ครั้งที่ 2
Research collaboration meeting, the 2nd Thailand - Canada Research Collaboration in Medicine and Health System

การประชุมความร่วมมือทางการวิจัย Thailand - Canada Research Collaboration in Medicine and Health System ครั้งที่ 2
Research collaboration meeting, the 2nd Thailand - Canada Research Collaboration in Medicine and Health System
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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การบรรยายพิเศษ โดย Professor Surasak Phuphanich
A special lecture by Professor Surasak Phuphanich

การบรรยายพิเศษโดย Professor Juri Gelovani
A special lecture by Professor Juri Gelovani

การบรรยายพิเศษ โดย Professor Kim Francis Faull
A special lecture by Professor Kim Francis Faull

Enhancing research networks and developing an international training center are strategies on research to
achieve the goal of becoming the medical institute of the Kingdom. Strategic plans include enhancing international
research networks, implementing mission-oriented outcome and time management. Outstanding performance and key
performance indicators are as follows:

Enhancing the international network and outcome
The Faculty has analyzed its competitive advantages and strategic challenges to prioritize 17 research areas
of internationalization and to promote research network building at the faculty, national and international levels with
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world leading medical institutes. The objectives include strengthening the Faculty’s research, receiving external grants,
and producing research outcome published in leading international journals, that being cited. In the fiscal year 2014,
241 research projects have received external grants, 60 of which are from international agencies, in the total amount of
155 million baht. At present, there are 19 international research networks such as the Institute of Personalized Genomics
and Gene Therapy (IPGG), the Nanotech-Mahidol Center of Excellence in Nanotechnology for Cancer Diagnosis and
Treatment, the Therapeutic Protein and Antibody Production and Engineering Network, the Medical Proteomic Research
Center, the Dengue Research Center, the Stem Cell Research Center, the Thalassemia Network, the Infectious Disease
Research Center, the Pediatric AIDS Research Center, the SI-SCG Elderly Care Group, the SI-NECTEC Lab on a Chip
Research Center etc. An example of world-class research outcomes, as enhancing the prestige of the Faculty,
is the production of antibodies to cure Ebola hemorrhagic fever, from the Therapeutic Protein and Antibody Production
and Engineering Network.

Holistic research support
The Faculty has established the Siriraj Core Research Facility Center (SiCRF), offering scientific instrument
services, in 2014; 3 centers located at the His Majesty the King 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building 5FL,
the Srisavarindira Building 10FL, and the Adulyadej Vikrom Building 12FL. Statistics include 4,275 service times and
32 equipment workshops with 850 attendees. In addition, the Siriraj Medical Research Center Building (SiMR) offers space
utilization for research operation, conferences, trainings, and accommodation for researchers.
Organizing trainings on safety-related topics that includes the Pathogens and Animal Toxins Act (1982) for
unauthorized government agencies and the Laboratory Research Safety Project. The Faculty organized committees/
working groups for monitoring and controlling its laboratories to comply with standards and established the Committee
on Animal Research and Ethics. Offering antiseptic spraying and air-borne organism counting services for the research
laboratories. The Faculty collected and submitted the Microorganism Record and Notification Forms (MR.N 1 Form) to
the Department of Medical Sciences and the Tissue Bank Unit, in 2014, with 4 participating projects, more than 3,000
samples collected.
Conducting workshops to enhance English research paper writing skills, improve quality, and prepare papers
for international publication. Organizing meetings to demonstrate research potential of the Faculty to managers of
national granting agencies as well as the Director of Health Systems Research Institute (HSRI) during their visit at
the Faculty, giving a talk entitled “Research Grant Direction of the HSRI”. Two meetings with the Thailand - Canada
Research Collaboration in Medicine and Health System were held, together with the Ambassador of Canada and
the President of Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Dr. Alain Beaudet, in August and November.

Research project support

In the fiscal year 2014, the Faculty granted 26.6 million baht to fund 163 new research projects, producing
63 publications. In addition, the Faculty facilitated time management of teaching and research staffs to have more
time for research activities, by participating in the projects as researchers or offering research assistants such as research
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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assisting physicians, research assistants (with M.Sc. or Ph.D. degree), researchers or research officers (with B.Sc. degree),
in the total amount of 53 persons producing 53 publications.
In order to utilize research outcome, the Faculty supported registration of 4 patents, 2 petty patents and
2 copyrights; providing channels of proof-reading for English manuscripts by experts, subsidizing the proof-reading and
publishing fees; as well as offering publication awards to research teaching staffs. In addition, products developed
from the research outcome were sold at the Creative Shop by Siriraj, producing sale revenue of 5.42 million baht.
Outcome of research and development, within the Faculty, is used for academic services, at present consisting of
9 projects, namely the Applied Thai Traditional Medicine: Service Project, the Checkup Laboratory for Oversea Thai
Labor-force Project, the Anti-serum for HLA-Class I Kit Project, the Siriraj Nursery and Child Development Center Project,
the Dust Mite Service and Research Project, the Microbiology Test and Analysis Project, the Siriraj Clinical Research
Center, the Research Management Project, and the Audio-visual and Media Service Project, producing revenue
more than 146 million baht.

Research Awards of Faculty Members

- The NSTDA Chair Professor Fund 2013, granting 20 million baht to Professor Wanpen Chaicumpa, Ph.D, and
the research team from the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Ministry of Science in
conjunction with the Crown Property Bureau Foundation and the Siam Cement Thai, Co., Ltd. to expand knowledge
and innovation on acute and chronic infectious diseases for 5 years in order to develop antibodies for curing the
Hepatitis C disease, preventing liver cancer, cirrhosis and failure, and the influenza, bird flu as well as allergic diseases.
- Outstanding Awards for Super-cluster Research on Health, from the Office of the Higher Education
Commission, for 2 projects, namely Specific B-cell Epitope of per a 1: A Major American Cockroach (Periplaneta
Americana) and Anatomical Localization and Polymorphisms of IL-18 Gene allergic Thai Patients with Allergic Rhinitis
caused by House Dust Mite Allergy, by Associate Professor Anchalee Tungtrongchitr, MD, Ph.D.
- Honorary Plague, Outstanding Awards 2013 by the Thailand Research Fund (TRF), for 2 projects: 1) Production
of therapeutic antibodies for hepatitis C virus infection and construction of a minibody/nanobody phage display library,
by Professor Emeritus Wanpen Chaicumpa, Ph.D, the Department of Parasitology, 2) Study of Cyclin D1-CDK4 kinase
activity in DNA damage response, by Instructor Siwanon Jirawatnotai, Ph.D, the Department of Pharmacology.
- TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards on Health Sciences 2013, for promoting young- and middlegeneration researchers, being supported by TRF funds or within 2 years after project ending, with the outstanding criteria
evaluation, to continue producing high quality research and being role model. The award was presented to Instructor
Siwanon Jirawatnotai, Ph.D, the Department of Pharmacology, in the 13th “Young Researchers Meet TRF Senior Research
Scholars” Conference, on 16th October 2014.
- One outstanding research award and two outstanding presentation awards from the Thai Dermatological
Society of Thailand, including Preventive effects of sunscreen with anti-inflammatory and anti-oxidant properties to UVA
and UVB exposure: A Histological Study by Dr.Angkana Sathaworawong, the Department of Dermatology; A pilot study of
scalp micropigmentation tattoo for treatment of female androgenetic alopecia, and Facial sebum secretion and facial
skin type in tropical asian population by Dr.Kamolwan Pongparit, the Department of Dermatology, respectively.
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- The International Society of Hair Restoration Surgery Recognizes, from the International Society of Hair
Restoration Surgery 21st Annual Scientific Meeting, USA, for 1 project namely A Pilot study, ealuator blind-results of scalp
micropigmentation tattoo for treatment of female pattern hair loss, by Assistant Professor Rattapon Thuangtong, MD,
the Department of Dermatology.
- R2R Award 2014, for 10 awards as follows: 1) Lean R2R Award 2014 on Cost Modeling: ADM case:
Automated dispensing machine, the Division of Pharmacy, 2) Cost containment of a reimbursement restriction of
non-essential drugs prescribing, the Division of Pharmacy, 3) A comparison study of low-concentration oxygen
administration through plastic nasal tubes for pregnant women and their children v.s. no intervention in non-emergency
cesarean sections, by the Department of Anesthesiology, the Department of Pediatrics, and the Department of Obstetrics
and Gynaecology, 4) A Normal Reference of Bone Mineral Density (BMD) measured by Dual Energy X-ray Absorptiometry
in Healthy Thai Children and Adolescents Aged 5-18 Years: A New Reference for Southeast Asian Populations,
the Department of Pediatrics and the Office of Research Promotion, 5) The success rate of preparedness of thyroid
cancer patients prior to the whole body scan with iodine-1.1 after 3-week cessation of thyroxin, the Department of
Radiology, 6) A comparison study of the Party Balloon assisted Valsalva with the conventional valsalva maneuver in
diagnosis of superficial venous valvular reflux of lower limbs, the Department of Surgery, 7) Urine crystals: Is urine acidity
adjustment necessary for urine calcium phosphate and magnesium testing ?, the Department of Clinical Pathology,
8) Effectiveness in modifying 2 types of frontal obtulators for Unilateral Cleft Lip and palate infants, the Dental Division,
9) A comparison of left ventricular ejection fraction analysis using two different commercial software packages in
equilibrium cardiac gated blood pool study, the Department of Radiology, and 10) Factors predicting pathologic
significance among women with atypical glandular cells on liquid-based cytology, the Department of Obstetrics and
Gynaecology

Key performance indicator

(see graph page 209)
- Honorary Plague, Outstanding Awards 2013 by the Thailand Research Fund (TRF), for 2 projects:
1. Production of therapeutic antibodies for hepatitis C virus infection and construction of a minibody/
nanobody phage display library, by Professor Emeritus Wanpen Chaicumpa, Ph.D, the Department of Parasitology,
2. Study of Cyclin D1-CDK4 kinase activity in DNA damage response, by Instructor Siwanon Jirawatnotai,
PhD, the Department of Pharmacology.
- Dr. Siwanon Jirawatnotai received the TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award on Health Sciences 2013
from Adjunct Professor Dr. Pavich Tongroach, Assistant Minister of Education, in the 13th “Young Researchers Meet TRF
Senior Research Scholars” Conference, co-held by the Thailand Research Fund (TRF) and the Office of the Higher
Education Commission (OHEC) on 16th October 2014 at The Regent Cha Am Beach Resort, Phetburi.

14-17
มกราคม 2557
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การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Society for Prosthetics an Orthotics (ISPO) International
conference : Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014 ณ อาคารศรีสวรินทิรา
The International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) international conference : Orthotics and
Therapeutic Management of Stroke Patients 2014 was held at Srisavarindira building.
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